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TORSDAG DEN 1. OKTOBER

10.00 
Åbning og velkomst 
·  Formand Jes Møller, Dansk 

Byplanlaboratorium og moderator, 
journalist Nynne Bjerre Christensen

10.15 
Partnerskaber om byudvikling - 
hvem, hvad, hvor – og hvorfor? 
Bykvaliteten kommer ikke af sig 
selv, men ved målrettet at forene – 
også modsat rettede – interesser 
og aktører om en fælles sag. 
·  Arkitekt m.a.a. Mette Lis Andersen,

Indehaver og direktør i konsulent-
firmaet “Fru Andersen”

10.50 
Pause og besøg på Mødestedets 
stande 

11.40 
Partnerskaber i grænseregionen
Hvad er den største fordel og fare 
ved at indgå i partnerskaber?  
Hvordan adskiller de mange for-
skellige private aktørers logik sig  
fra kommunernes logik? Hvem  
bestemmer egentlig – og hvem 
sikrer bykvaliteten i sidste ende? 
Interview og debat med de tre 
værtskommuner.
·  Borgmester Thomas Andresen(V),

Aabenraa Kommune om byledelse
af bymidtens aktører i Fremtidens
Aabenraa og Fremtidens Havn

·  Borgmester Erik Lauritzen (S),
Sønderborg Kommune om
kommunens partnerskabs- 
projekter med erhvervslivet, som
fx Project Zero, Byens Havn og
Nordals Ferieresort.

·  Byråd Stephan Kleinsmidt, Flens-
burg Stadt og viceborgmester(SL)
i Sønderborg Kommune om nord-
tyske og Flensburg-perspektiver
på partnerskaber.

PROGRAM Ret til ændringer forbeholdes

12.30 
Frokost 

13.30-15.30 
Mødestedet og  
10 eftermiddagssessioner 
Om partnerskaber om byudvikling, 
bymidter, klimaindsatser, bolig-
områder, landsbyer, destinations-
udvikling, biodiversitet og fonds- 
donationer. 

18.30-00.30 
Aftenarrangement
På Skansen i Sønderborg –  
Byplanprisoverrækkelse, middag, 
underholdning og musik. 

FREDAG DEN 2. OKTOBER 
9.00 
Dansk-tysk – fortid,  
nutid og fremtid
Hvad kan vi lære af historien – hvor 
står vi i dag og hvad vil fremtiden 
mon bringe? Et causeri om 100 året 
for genforeningen. 
·  Politisk kommentator Sigfried

Matlok

10.00 
Udflugter i grænselandet 

15.00 
Byplanmødet afsluttes i 
Aabenraa, Flensborg og  
Sønderborg  

15.30 
Tak for i år!

Se det samlede
program og

tilmeld dig på
byplanlab.dk

Hvordan håndterer planlægningen de udfordringer, som ikke kan 
klares af én institution alene? Byplanmødet stiller skarpt på partner-
skaber – hvilke typer findes der og hvad der deres respektive styrker 
og svagheder? På Byplanmødet dyrker vi en række lokale eksempler 
som byledelse i Aabenraa og erhvervspartnerskaber i Sønderborg. 
Og vi får sat perspektiv på de danske forhold med et blik fra Flens-
borg og Nordtyskland: Hvordan løser nordtyskerne – der i øvrigt 
aldrig har haft strukturreform og kommunesammenlægning – plan-
lægningsmæssige udfordringer, der ligner vores? 

Med Aabenraa, Flensburg og Sønderborg kommuner som værter 
glæder vi os i Byplanlaboratoriet til at byde Byplanmødedeltagerne 
velkommen til tre kommuner, der på hver deres måde er frontløbere 
indenfor at arbejde med partnerskaber og byudvikling. 2020 er i  
øvrigt 100-året for Genforeningen med Sønderjylland, hvilket også 
vil spille ind i Byplanmøde-programmet.

Tilmeldingsfrist 10. august.



Vandhuse i Flensburgbydelen Sonwik.

14 BYPLANFAGLIGE  
UDFLUGTER 
Tag med på en af Byplanmødets 
mange udflugter – fx til den tidligere 
flådestation Sonwik, der er siden 2002 
er omdannet til en eksklusiv bydel. Vi 
besøger fredede kasernebygninger, 
der er moderniserede til bolig og er-
hverv samt nye lejligheder i huse med 
op til 40 meters højde. Vi besøger 
også lystbådehavnen med 20 vand-
huse, bygget på en bro båret af bjæl-
ker ude i fjorden.

MINDST 14 
Et sønderjysk kaffebord skal bestå 
af mindst 7 bløde kager og 7 sprøde 
kager, samt kaffe naturligvis. Man-
ge nøjes ikke med 14 kager, men 
serverer hele 20 eller 30 forskellige 
slags.
Det traditionelle sønderjyske kaffe-
bord serveres på Dyvig Badehotel 
på Als (udflugt 10).

.  

Byplanmødet og Covid-19-virus
Dansk Byplanlaboratorium følger myndighedernes Co-
vid-19-retningslinjer. Bliver Byplanmødet aflyst på grund af 
dem, eller indfører din kommune særlige nedskrevne restrik-
tioner, så gælder der særlige afbestillingsregler og deltagerne 
får det fulde beløb tilbage (Se mere på byplanlab.dk).

Byplanmødet finder sted i 
Arena Aabenraa, på Hjel-
malle 3 i Aabenraa. Parker 
din bil her, eller tag tog eller 
fly til Sønderjylland – der er 
bus fra togstation og luft-
havn torsdag morgen.

ANNONCÉR I BYPLAN NYT 

Vil du have en annonce i Byplan Nyt 3, der udkommer  
op til Byplanmødet? Så kontakt Michael Nørgaard på  
mn@byplanlab.dk 

Tilmeldingsfrist 10. august.

Se det samlede  
program og  

tilmeld dig på  
byplanlab.dk

Hvad er styrker og  
svagheder ved forskellige 
partnerskabstyper? Tag  
til Byplanmøde og hør  
budene fra Aabenraa, 
Sønderborg og Flensburg 

”Partnerskabsmodeller nord  
og syd for grænsen.. 
..er vidt forskellige: I Tyskland ser  
vi ikke samme grad af offentlig- 
privat samarbejde, men der er 
stærkere statslige programmer  
og lovgivning, der fx kan forpligte 
erhvervsdrivende i et område til at 
bidrage økonomisk til istandsæt-
telse af byrum. 
Byråd Stephan Kleinsmidt, Flensburg Stadt, viceborgmester(SL)  
i Sønderborg Kommune.

”Vi kan skabe nok så fine rammer i 
bybilledet, men vi kan ikke få livet 
ind i rammerne. Derfor har vi brug 
for lokalt samarbejde og opbak-
ning for at få projekterne til at leve 
– og det har vi heldigvis rigeligt af i 
Aabenraa Kommune
Borgmester Thomas Andresen (V), Aabenraa Kommune. 

DET KAN DU OPLEVE PÅ 

BYPLAN 
MØDET 
I AABENRAA, 
FLENSBORG OG 
SØNDERBORG

MØDESTEDET 
– Bagom Byplanmødet og partnerskaber

På Mødestedet sætter Byplanmødet spot på processerne bagom partnerskaber. 
Deltagerne kan her få indsigt i redskaber og metoder i konkrete partnerskaber. Her 
finder du bl.a. en række organisationer, kommuner samt rådgivningsfirmaer, mens 
du på scenen kan opleve en række faglige debatter mellem aktører i konkrete part-
nerskabsprojekter. På Mødestedet sker mødet mellem politikere og planlæggere, 
mellem rådgivere og kommuner, mellem det private og offentlige og mellem  
center og periferi. 

Vil I have en stand på Mødestedet? Så kontakt Anja på ams@byplanlab.dk 

Langt, langt træk for fremtidens købstad
Fingerplanens far Peter Bredsdorph udarbejdede i 1962 en dispositionsplan for 
Aabenraa. Planen var en af de mest gennemarbejdede for sin tid og sikrede blan-
dende ejerforhold i bydelene. Dispositionsplanen blev i 1966 grundlag for SBis  
Vejledning i dispositionsplanarbejde.

HAVN ER I HAVN
Efter en 10-årig indsats har det offentligt-private partnerskab (OPP) Sønderborg 
Havneselskab realiseret byggeri på det meste af havnen og forventer at lukke ved 
udgangen af 2020. 

”Hvorfor  
partnerskaber?
Fordi byerne ikke 
bliver velfungerende 
af sig selv. Planlov-
givning og markeds-
kræfter rækker ikke 
alene.
Direktør Mette Lis Andersen,  
Konsulentfirmaet “Fru. Andersen”.

225.000 
indbyggere er der i de tre værtskommuner tilsammen: 
Flensburg Stadt har ca. 90.000 indbyggere, 
Sønderborg Kommune ca. 76.000 indbyggere og 
Aabenraa Kommune ca. 59.000 indbyggere.

DANSK-SØNDERJYSK  
MINIPARLØR
Goddag: Mojn 
Farvel: Mojn Mojn 
Vi skal på tur ned over grænsen 

og købe slik: Vi ska langs æwe 
æ grenz å køef bum

”Sammenhold i Sønderborg 
Når vi lykkes med partnerskabsprojekter  
som Project Zero og Byens Havn, er det kun 
fordi der har været commitment gennem  
3-4 byrådsperioder og hele byrådet har følt  
sig involveret. 
Borgmester Erik Lauritzen(S), Sønderborg Kommune. 

HUSK PAS! 
Fire af Byplanmødets udflugter krydser 
grænsen til Tyskland, så husk nu dit pas.
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